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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 533 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ) �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ അതിന�സരി�്
കാര��മമായി �വർ�ി��തി�േവ�ി

ഏെത�ാം തര�ി�� പരിശീലന�ളാണ് േകരള
േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�് എ� േപരിൽ
�പീകരി� േസന�് ലഭി�ി��ത്; വ��മാ�േമാ;

(എ) ��തി �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ അവെയ
േനരിടാൻ �വജന പ�ാളി��ിൽ സ��
േസവകെര ത�ാറാ�ക എ� ല��ം ��ിൽ
ക�ാണ് േകരള സം�ാന �വജനേ�മ
േബാർഡ്  േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�്
എ� സ�� േസവന േസന �പീകരി�ി��ത്.
��തി�ര��ൾ േനരി��ത് �ടാെത മാലിന�
നിർ�ാർ�നം, പാലിേയ�ീവ് �വർ�നം,
സാ�ഹിക തിൻമകൾെ�തിെര
േബാധവൽ�രണം, �ടിെവ� സംര�ണം,
പരി�ിതി സംര�ണം �ട�ിയവ േകരള
േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�ിെ�
�വർ�ന�ളിൽ ഉൾെ���. ഓൺൈലനായി
ഇ�വെര 1,15,862 േപർ േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�ിൽ രജി�ർ െച�ക�ം ആദ�ഘ��ിൽ

1000 േപർ�ം ര�ാം ഘ��ിൽ 278 േപർ�ം
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�ക��ായി.
��ാംഘ� പരിശീലന�ിെ� ഭാഗമായി
പ�ായ�്തല�ിൽ േവാള�റി ��്

ആ�ൻേഫാ�് വ�ാപി�ി��തിെ� �േ�ാടിയായി
പ�ായ�്തല പരിശീലകൻമാർ�� പരിശീലനം
2019 നവംബർ 16, 17, 18 എ�ീ തീയതികളിൽ
തി�വന��ര�് വ�  ്സംഘടി�ി�. കാലവർഷം
സമാഗതമാ�� അവസര�ിൽ െവ�െ�ാ�ം,
ഉ�ൾെപാ�ൽ �ട�ിയവ േപാ�� ��തി
�ര��ൾ സംഭവി�� അടിയ�ിര സാഹചര�ം
സംജാതമാ�� പ�ം അവെയ േനരി��തിനായി
എ�ാ ജി�കളി�ം പരിശീലനം േനടിയ േവാള�റി
��് ആ�ൻ േസനെയ സ�രാ�ിയി��്.
സ�� േസവന േസനയിൽ രജി�ർ
െച�ി��വരിൽ പരമാവധി േപർ�് പരിശീലനം
നൽ�� പ�തിയാണ് സം�ാന �വജനേ�മ
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േബാർഡ്  ആവി�രി��ത്. നിലവിൽ 1200 ഓളം
േപർ�് അവർ�് യാെതാ�വിധ
സാ��ികബാ��ത�ം ഉ�ാകാെത ��ാറിൽ
വ�  ്വ��ിത� വികസനം �ടി ല��മി�് വിവിധ
േമഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽകിയി��്. ഇ�കാരം
പരിശീലനം ലഭി�വർ�് സർ�ിഫി��കൾ
വിതരണം െച�ി���്. േകരള േവാള�റി ��്

ആ�ൻ േഫാ�ിെ� പ�ായ�് തല�ിൽ

�പീകരി� േസന�െട പരിശീലനം 2021
െഫ�വരി മാസം സംഘടി�ി�ക�ം െച�.
േദവി�ളം സാഹസിക അ�ാഡമി�െട
േന�ത��ിൽ �ര��ഖ�് ര�ാ�വർ�നം

നട��തിനായി പരിശീലനം ലഭി�
േവാള�ിയർമാർ�് ഡിസാ�ർ മാേനെ��്,
അഡ��ർ േ�ാർട്സ് , �ബാ ൈഡവിംഗ്
എ�ിവയി�ം പരിശീലനം നൽ�ക��ായി.

(ബി)

അശരണരായ ��ജന�െള�ം
കിട�േരാഗികെള�ം പരിചരി��തി�ം അവർ�്
ലഭിേ�� സർ�ാർ ആ��ല��ൾ
�ത�സമയ�് ലഭ�മാ��തിന് സഹായ�ൾ
നൽ��തി��ളള �ാേയാഗിക പരിശീലനം
ഇവർ�് നൽകിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അശരണരായ ��ജന�െള�ം, �ടാെത
കിട�േരാഗികെള�ം പരിചരി��തി�ം അവർ�്
േവ� േസവന�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
േഹാംെകയർ േമാഡലിൽ പാലിേയ�ീവ് രംഗ�്

�േത�കം പരിശീലനം േനടിയ �വതീ�വാ��െട
ഒ� ടീം േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�ിെ� കീഴിൽ �പീകരി���മായി
ബ�െ�� ഒ� പ�തി 2022-23 സാ��ിക

വർഷെ� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിൽ നൽകിയി��്.

(സി)

ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

കീഴി�ം ��് ആ�ൻ േഫാ�ിെന
നിലനിർ��തി�േവ�ി ��ത �ാപന�ൾ�്

സാ��ിക സഹായം നൽ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(സി) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്
�പീകരി� േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�് പ�ായ�് തല�ിേല�്

വ�ാപി�ി��തി�� പ�തി േകരള സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡ്  �പകൽ�ന െച�ി��്.
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല ഓേരാ
വാർഡ്  തല�ി�ം അതാത് �ല�ളിൽ

�ിരതാമസ�ാരായ �വജന�െള ഉൾെ���ി

ര�ാ�വർ�ന�ളിൽ വിവിധ സർ�ാർ
വ��ക�െട സഹായേ�ാെട പരിശീലനം
നൽ�� പ�തിയാണ് വിഭാവനം െച�ി��ത്.

(ഡി) സം�ാനെ� കാർഷികേമഖലെയ
�ന��ീവി�ി��തിന് ��ത േസന�െട
�വർ�നം �േയാജനെ����തി�േവ�ി
നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �വാ�െള കാർഷിക രംഗേ��്

ആകർഷി��തി�ം ഭ�� �ര�
ഉറ�ാ��തി�മായി ഒ� ജി�യിൽ 5 കാർഷിക
��് വീതം �വജനേ�മ േബാർഡ്  േനരി�്
�പീകരി�� ഒ� പ�തി 2022-23 സാ��ിക

വർഷെ� �ാൻ െ�ാേ�ാസലിൽ നൽകിയി��്.
14 ജി�കളിൽ നി�മായി ആെക 70 ��കൾ
�പീകരി��താണ്. സം�ാനെ� 3500ഓളം
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�വജന�ൾ�് ഇ��ലം �േയാജനം ലഭി�ം.
േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�്
അംഗ��െട േസവനം ഈ േമഖലയിൽ
ഉപേയാഗെ����താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


